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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ОТРИМУЮТЬ 

НАВИЧКИ ПРОЕКТУВАННЯ РІЗНОГО РОДУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ 

ОБ'ЄКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ПРОЕКТУВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ, 

НАДІЙНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОСТІ ЗАПРОПОНОВОНОГО 

ВАРІАНТУ РЕКОНСТРУКЦІЇ СИСТЕМ ТПіВ. 
Наприклад: виконати аналіз параметрів роботи існуючої системи 

теплопостачання або вентиляції на основі експлуатаційних даних. Визначити 

проблеми які обмежують продуктивність роботи системи. Запропонувати 
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можливі традиційні варіанти реконструкції та варіанти реконструкції з 

використанням інноваційних технологій для забезпечення підвищення 

продуктивності та ефективності роботи систем теплопостачання або 

вентиляції. Розробити критерії оцінки варіантів реконструкції, з урахуванням 

енергетичних і економічних показнику роботи системи при різних варіантах 

реконструкції.  

 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань 

та практичних навичок за такими дисциплінами: теплопостачання, опалення, 

вентиляція, енергозбереження, сучасні інженерні мережі та обладнання, 

гідравлічні та аеродинамічні машини.  

Програмні результати навчання: 

 

ПРН2. Використовувати науково-технічну іноземну літературу зі 

спеціальності, складати науково-технічну документацію іноземною мовою; 

спілкуватися на професійні теми іноземною мовою. 

ПРН3. Розробляти проекти реновації, реконструкції, вдосконалення об’єктів 

та обладнання теплогазопостачання і вентиляції. 

ПРН4. Проектувати системи теплопостачання, в тому числі з використанням 

теплонасосного обладнання. 

ПРН5. Обґрунтовувати екологічну безпеку проектів; розробляти проекти з 

охорони освітнього середовища. 

ПРН7. Виконувати теплотехнічні, аеродинамічні розрахунки з 

використанням САПР щодо застосування різноманітного сучасного 

обладнання теплогазопостачання і вентиляції. 

ПРН8. Проектувати складні,  змішані системи вентиляції. 

ПРН9. Здійснювати аналіз параметрів теплових мереж та їх гідравлічних 

режимів; виконувати обґрунтований підбір параметрів; автоматизувати; 

забезпечувати надійність роботи в випадку аварій. 

ПРН11. Обробляти дані за допомогою спеціалізованих сучасних методів та 

засобів, розраховувати та оптимізувати технологічні параметри. 

ПРН12. Пропонувати нові технічні рішення і застосовувати нові технології 

відповідно до професійного спрямування. 

ПРН13. Застосовувати при проектуванні основні підходи до розробки 

моделей інтенсифікації виробництва; перспективні системи та обладнання, 

вироби та технології. 

ПРН 14. Забезпечувати впровадження принципів і порядку проектування та 

ефективних методів керування роботою по монтажу в сучасних умовах. 

ПРН15. Обирати раціональні напрями утилізації побічних продуктів 

промисловості, оцінювати властивості та економічну ефективність 



матеріалів, технологій та вторинних енергоресурсів, вибирати з області 

можливих найкращій варіант. 

ПРН16.  Визначати ефективні засоби та технологічні  

параметри одержання найкращих показників по енергоефективності 

інженерних систем. 

ПРН17. Призначати методи регулювання технологічних процесів при 

мінімально можливих витратах матеріальних і енергетичних ресурсів. 

ПРН18. Вибирати альтернативні варіанти або технології при проектуванні 

систем теплогазопостачання. 

 

а саме 

знати:  

• наукові основи розрахунку систем ТПіВ; 

• схеми і склад обладнання систем ТПіВ; 

• засоби регулювання систем та обладнання ТПіВ; 

• методи підбору обладнання ТПіВ; 

• методики проектування систем ТПіВ; 

• правила експлуатації систем та обладнання ТПіВ; 

володіти: 

• методами розрахунку систем та обладнання ТПіВ; 

• методами регулювання систем та обладнання ТПіВ; 

вміти:  

• визначити причину обмеження продуктивності обладнання ТПіВ; 

• розробити традиційний варіанти реконструкції системи та обладнання 

ТПіВ ; 

• розробити варіанти реконструкції системи та обладнання ТПіВ з 

використанням інноваційних технологій; 

• обґрунтувати запропонований варіант реконструкції з використанням 

критеріїв енергетичних та економічних показників. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
прак-

тичні 
само-

стійна 

1 2 3 4 5 

1 
Режимні карти котлів.  Аналіз режимних карт 

опалювальних котлів. 
2 

2 6 

2 
Аналіз параметрів роботи аеродинамічної системи 

та обладнання  
2 6 

3 
Методика проектування аеродинамічних систем та 

обґрунтування підбору тягодуттьових механізмів 
2 2 6 

4 
Дуттьові вентилятори і димососи. Подача 

нагнітача, необхідна для забезпечення тепловою 

потужністю котла 
2 2 6 

5 Опір в аеродинамічних системах 
2 

2 6 

6 Параметри роботи нагнітача і системи (мережі) в 2 6 



області напірних характеристик нагнітача з 

каталогу 

7 
Аналіз впливу опорів проточної частини тяго-

дуттьового тракту на теплову потужність котла 
2 2 6 

8 
Цифрова модель параметрів роботи 

аеродинамічних систем і показники ефективності 

до реконструкції 

2 2 6 

9 
Традиційні методи реконструкції за рахунок 

вдосконалення проточних частин обладнання 
2 2 6 

10 

Зняття обмежень потужності котлів шляхом 

коригування аеродинаміки елементів тяго-

дуттьових трактів. Енергозберігаючі варіанти 

реконструкції 

2 2 8 

11 Традиційні критерії оцінки варіантів реконструкції 2 2 6 

12 

Енергетичні і економічні показники роботи 

аеродинамічної системи при різних варіантах 

реконструкції. Екологічний та енергетичний аналіз 

ефективності обладнання та систем.  

2 2 8 

 Всього 20 24 76 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо "заліку" за 

навчальною дисципліною "Реконструкція та вдосконалення обладнання 

теплопостачання і вентиляції "  складає 60 і 100 балів і може бути досягнений 

наступними засобами оцінювання: 

Засоби оцінювання 
Кількість 

у семестрі 

Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Контроль знань: 

Поточний контроль знань 

(стандартизовані тести) 
1 30 50 

Підсумковий контроль знань, 

Залік* 
1 30 50 

Разом 60 100 

КУРСОВА РОБОТА складається з двох частин: розрахункової та графічної і 

виконується у вигляді пояснювальної записки та графічної частини (формат 

А-1). 

За індивідуальним завданням в розрахунковій частині необхідно 

визначити: 

• Виконати аналіз параметрів роботи аеродинамічній системи котла на 

основі режимної карти основних параметрів його роботи; 

• Розрахувати подачу нагнітача, необхідну для забезпечення тепловою 

потужністю котла, визначити подачу нагнітача до реконструкції; 

• Розрахувати сумарний опір аеродинамічній системи (мережі) до і після 

реконструкції; 

• Розрахувати параметри роботи нагнітача і системи (мережі) в поле 

напірних характеристик нагнітача з каталогу; 



• Розрахувати цифрову модель параметрів роботи аеродинамічної 

системи і показники ефективності до реконструкції; 

• Розробити критерії оцінки варіантів реконструкції; 

• Сформувати зведену таблиці енергетичних і економічних показнику 

роботи аеродинамічній системи при різних варіантах реконструкції.. 

Розрахунки при виконанні курсового проекту рекомендовано виконувати з 

використанням комп’ютерних програм.  

У графічній частині надається побудова характеристик та параметрів 

роботи аеродинамічної системи і показники ефективності до реконструкції і 

після реконструкції, креслення проточного тракту до і після реконструкції 

розроблене на основі фізичного моделювання. 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи [7]. 

 

Поточний контроль знань  

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – 

стандартизовані тести (10 тестових питань), наприклад: 

1. Зменшення опорів в аеродинамічній системі дозволяє – 

a)  збільшити подачу повітря в систему; 

b) зменшити подачу повітря в систему; 

c) не впливає на роботу аеродинамічної системи; 

2. збільшення обертів робочого колеса нагнітача призводить до …. 

a) зменшення витрат потужності нагнітача; 

b) збільшення витрат потужності нагнітача; 

c) не впливає на витрати потужності;  

 

*Підсумковий контроль знань – залік 

за результатами поточного контролю студенти отримують підсумкову 

кількість балів. Для студенти які не змогли з будь яких причин набрати 

необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже 

набрану кількість балів проводиться підсумковий контроль знань у формі 

«заліку» у термін передбачений графіком навчального процесу в обсязі 

навчального матеріалу для виявлення якості та обсягу знань студентів, рівня 

компетентності, умінь і навичок з дисципліни засвоєних здобувачем. Залік 

здійснюється у вигляді письмової відповіді на поставлені запитання або усної 

бесіди з викладачем. 
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